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1. Het 'Beleidskader Minima, Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020 -2024' vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De beleidskaders voor minima en schuldhulpverlening worden om de vier jaar vernieuwd. 
Voor schuldhulpverlening is dit een wettelijke plicht vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Via deze cyclus kunnen we actuele ontwikkelingen meenemen. Omdat het minimabeleid en het 
beleid schuldhulpverlening raakvlakken heeft en de preventieactiviteiten veelal voor beide onderdelen 
worden uitgevoerd zijn de kaders voor de komende vier jaar gezamenlijk opgesteld. In 2020 wordt 
integraal beleid opgesteld voor het sociale domein. Dit kan gevolgen hebben voor het beleid dat nu 
voorligt.

Beoogd effect
De uitgangspunten en richting bepalen van het minimabeleid en schuldhulpverlening voor de jaren 
2020-2024.

Relatie met beleidskaders
Minimabeleid, bijzondere bijstand, individuele studie- en inkomenstoeslag.

Argumenten
1.1 Het  'Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening' geven richting aan de activiteiten en doelen voor 
de komende vier jaar.

In dit beleidskader stellen we voor om door te gaan met de ontwikkeling en invoering van de integrale 
klantbenadering en vinden we het voorkomen van (financiële) problemen van groot belang. Via 
vroegsignalering gebruiken we signalen van betalingsachterstanden om in contact te komen met de 
burger die financiële problemen heeft. Goede informatievoorziening die is afgestemd op de behoefte 
van de burger en begrijpelijk is voor de verschillende doelgroepen is een belangrijk aandachtspunt. 
Gemeentelijke regelingen moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn voor alle inwoners die het nodig 
hebben.

Enkele acties voor de komende vier jaar toegelicht:

 Verordening Meedoen: actualiseren n.a.v. aanbesteding Ridderkerkpas, 
zwemdiplomaregeling opnemen en inkomenscontrole bij aanvraag invoeren.

 Zorgpolis voor minima: het aanbod actualiseren en optimaliseren, inzetten op het voorkomen 
of oplossen van betalingsachterstanden.

 Individuele Studietoeslag Participatiewet: de wetswijziging verwerken in een aangepaste 
verordening. De toegang tot de regeling verbeteren door meer persoonlijke aandacht bij het 
aanvraagproces.

 Communicatie minimaregelingen en schuldhulpverlening: de informatie op de website 
actualiseren, meer beeldmateriaal zodat laaggeletterden kunnen worden bereikt, meer 
inzetten op het bereiken van de werkende armen via diverse communicatiekanalen (krant, 
folder, website, social  media).

 Werkende armen: deze doelgroep krijgt de komende vier jaar speciale aandacht. De 
doelgroep is niet bekend maar kan op verschillende wijzen worden gezocht. Bijvoorbeeld door 
het bezoeken van bedrijven, kleine zelfstandigen benaderen via informatie Kamer van 
Koophandel, informatiebijeenkomsten etc. Vanuit het Rijk is er een programma gericht op de 
werkende armen. Het vinden van de doelgroep wordt ondersteund en goede voorbeelden uit 
het land worden gedeeld. Ook neemt de overheid zelf maatregelen om de financiële positie 
van deze groep te verbeteren.



3/5

 Schuldhulpverlening: werken aan het efficiënter maken van doorstroom, we ondersteunen de 
inwoner bij de aanvraag en toegang. We zoeken naar een betere applicatie om de voortgang 
van de hulpvragers te kunnen monitoren. We beleidsregels voor de uitvoering. Gedurende de 
komende vier jaar zal een nieuwe aanbesteding van de schuldhulpverlening moeten worden 
voorbereid.

 Preventie: het voorkomen van armoede en financiële problemen is een prioriteit. Voorlichting 
en ontmoeting zijn instrumenten, zo geven we lessen op scholen, hebben we aandacht voor 
jongeren die 18 worden, gebruiken we betalingsachterstanden om het gesprek aan te gaan en 
werken we veel samen met partners, vrijwilligers en het wijkteam.

1.2  De evaluatie schuldhulpverlening en het Jaarverslag 2018 zijn onderliggend aan het Beleidskader 
minima en Plan Schuldhulpverlening.

Het jaarverslag PLANgroep 2018 maakt deel uit van de 'evaluatie schuldhulpverlening 2018' en beide 
documenten zijn ondersteunend aan het Beleidskader minima en Plan Schuldhulpverlening.

Overleg gevoerd met
Het Burgerplatform Minima Ridderkerk is vooraf om advies gevraagd en dat advies is ontvangen op 9 
augustus 2019. In dit advies vooraf wordt het volgende aan het college gevraagd:

 praat over schuldhulpverlening i.p.v. schulddienstverlening. Schulddienstverlening is een 
versluierende term die verwachtingen oproept.

 de 'output' is belangrijker dan de 'input', wat willen we bereiken met elkaar. Die output zou 
vertaald moeten worden naar (inhoudelijke) beleidsdocumenten.

Beide punten zijn ter harte genomen. In het beleid spreken we over 'schuldhulpverlening'. 
Uitvoeringsbeleid voor schuldhulpverlening zal in 2020 worden opgesteld.

Het advies na opstelling van het conceptbeleid is 8 oktober ontvangen. De reactie van het college is 
bijgevoegd.

Kanttekeningen
 Mogelijk kunnen doelen en visies wijzigen als het integraal beleid sociaal domein is 

vastgesteld.
 Als het besteedbaar budget voor minimabeleid en schuldhulpverlening wijzigt heeft dat 

mogelijk gevolgen voor de voorgestelde acties.

Uitvoering/vervolgstappen
De voorgestelde acties worden uitgewerkt en in gang gezet vanaf 2020.

Evaluatie/monitoring
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats voor minimabeleid en schuldhulpverlening. Bijgaand treft u als 
bijlage de evaluatie over 2018 aan, alsmede het jaarverslag PLANgroep 2018. 

De armoedemonitor wordt jaarlijks opgesteld en geeft inzicht in het bereik van de regelingen, de 
doelgroep en plaatselijke ontwikkelingen. De monitor legt ook het verband met het gebruik jeugdhulp 
en maatschappelijke ondersteuning.

Financiën
De bestaande budgetten voor minima en schuldhulpverlening zijn toereikend voor de voorgestelde 
acties.

 

Totaal budget 2019 2020 2021 2022 2023
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Minimaregelingen € 2.104.100 € 2.104.100 € 2.104.100 € 2.104.100 € 2.104.100
Zwemdiplomaregeling  €      58.000 €      58.000 €      58.000 €      58.000
Schuldhulpverlening €    185.500 €    185.500 €    185.500 €    185.500 €    185.500
Preventie €    138.600 €    138.600 €    138.600 €    138.600 €    138.600

 

Juridische zaken
Geen bijzonderheden.

Duurzaamheid
Het bestrijden van armoede en financiële problemen draagt bij aan het welbevinden van de mens.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het 'Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020 - 2024' is ter vaststelling naar de 
raad gezonden.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Beleidskader Minima, Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 -2024.docx  
2. Evaluatie Schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk 2018.pdf  
3. Jaarverslag PLANgroep gemeente Ridderkerk 2018  
4. Input minimaplatform vooraf Kaders minima en schuldhulpverlening.pdf  
5. Advies Burgerplatform Minima Ridderkerk beleidskader minima en SchuldHulpVerlening 2020 - 

2024  
6. Reactie advies Burgerplatform Minima Ridderkerk  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
12 december 2019

Zaaknummer:
96618

Onderwerp:
Minimabeleid en Plan 
Schuldhulpverlening 2020 tot 
2024 Ridderkerk

Commissie Samen leven
28 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 29 oktober 2019,

gelet op 

Participatiewet

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Gemeentewet; 

BESLUIT:

1. Het 'Beleidskader Minima, Plan Schuldhulpverlening Ridderkerk 2020 -2024' vast te stellen.


